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ประกาศเครือขายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแหงประเทศไทย  

เรื่อง การนําเสนอบทความดานความย่ังยืนของคณาจารยและบุคลากร ป 2563 

----------------------------------- 

 

ดวย เครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN 

Thailand) ไดมีเปาหมายการทํางานเพ่ือพัฒนาเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) เพ่ือเปนการสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัย

ยั่งยืนแหงประเทศไทย รวมสงบทความดานความยั่งยืนเพ่ือนําเสนอในการประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศ

ไทย ประจําป  2563  โดยสามารถสงบทคัดยอ (ในรูปแบบท่ีกําหนด) ตามหัวขอ 6 ดาน ประกอบไปดวย 

1) SEP for SDGs 

2) Sustainable Education 

3) Sustainable Energy 

4) Sustainable Environment 

5) Sustainable Health & Safety  

6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation  

 บทคัดยอท่ีไดรับการคัดเลือกและถูกเชิญมานําเสนอ (Oral Presentation) ในการประชุมเพ่ือคัดเลือก

ผลงานดีเดนในแตละหัวขอและรับมอบโลเกียรติคุณในการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 

 

 กิจกรรม วัน/เดือน/ป 

เปดรับบทคัดยอ 

ผานทาง  http://tiny.cc/AC-of-Sun2563  

8 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 9 พฤศจิกายน 2563 

แจงผลการคัดเลือกทางอีเมล 11  พฤศจิกายน 2563 

จายเงินลงทะเบียนเขารวมการประชุมทานละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

โดยการโอนเงินเขาชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา มจธ. เลขท่ีบัญชี 037-7-00008-8 

12-23  พฤศจิกายน 2563 
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คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการคัดเลือกเขารอบตัดสิน (รอบ

สุดทาย) นําเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในการประชุมประจําปเครือขาย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 5 (The 5th Annual Conference of 

Sustainable University Network of Thailand)  และการประชุมสมาชิกเครือขาย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งท่ี 4 ประจําป 2563 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

4 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเดนของแตละหัวขอ หัวขอ 6 ดาน  ดังนี ้

1) SEP for SDGs 

2) Sustainable Education 

3) Sustainable Energy 

4) Sustainable Environment 

5) Sustainable Health & Safety  

6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation  

4 ธันวาคม  2563 

 

1. รายละเอียดของบทคัดยอ 

 1) ผลงานท่ีสงเขารวมตองเลือกระบุเพียงหนึ่งหัวขอ ดังตอไปนี้  

1.1) SEP for SDGs 

1.2) Sustainable Education 

1.3) Sustainable Energy 

1.4) Sustainable Environment 

1.5) Sustainable Health & Safety  

1.6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation  

 2) จัดทําบทคัดยอเปนภาษาไทย ใชตัวอักษร TH SarabunPSK โดยชื่อผลงานมีขนาด 20 pt และเนื้อหามีขนาด 16 pt 

ความยาวของบทคัดยอไมเกิน 500 คํา 

 3) บทคัดยอ ประกอบดวย  

  1) ชื่อเรื่อง :  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  

  2) ผูแตง : ระบุผูนําเสนอ โดยการขีดเสนใตชื่อ 

  3) สังกัดของผูแตง 

  4) บทคัดยอ  

  5) คําสําคัญไมเกิน  5 คํา  

 4) สงบทคัดยอในรูปแบบไฟล.pdf และ .doc โดยตั้งชื่อไฟลบทคัดยอ ดวยชื่อของผูนําเสนอตามดวยสัญลักษณ (_) และ 

คําวา  Oral Presentation (เชน King Mongkut Technology of Thonburi University _ Oral Presentation) 
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 5) ส ง ไฟล เ อ กส า ร ใน รู ป แบบของ ไ ฟล .pdf และ .doc ภ าย ใน วั น ท่ี  6  พฤศจิ ก า ยน  2 563  ม า ท่ี  

sunthailand2020@mail.kmutt.ac.th   

 

2. รายละเอียดการนําเสนอผลงาน (สําหรับบทคัดยอท่ีไดรับคัดเลือกใหมานําเสนอในงานประชุม ฯ) 

 1) ผูนําเสนอสามารถนําเสนอผลงานไดในระยะเวลาท่ีกําหนดให (7นาที) โดยเม่ือจบการนําเสนอ จะมีเวลา 3 นาที 

สําหรับถาม-ตอบ 

 2) จัดทําเอกสารประกอบการนําเสนอในรูปแบบไฟล.ppt หรือ.pdf และนําเสนอเปนภาษาไทย 

 

3. เกณฑการคัดเลือกผลงานดีเดนของแตละหัวขอ  

หัวขอ คะแนน 

ความคิดสรางสรรคในงาน 10 

สามารถพัฒนาตอยอดความยั่งยืนในอนาคตของงานได 10 

ประโยชนท่ีมีตอชุมชน สังคมทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม  30 

การนําเสนอ  20 

สื่อท่ีใชในการนําเสนอ 20 

การตอบขอซักถาม  10 

รวม 100 

 

หมายเหตุ  

 1. ทุกผลงานท่ีไดรับคัดเลือกมานําเสนอในงานประชุม ฯ  จะไดรับเกียรติบัตร 

2. ผลงานดีเดน ในแตละหัวขอจะไดรับโลเกียรติคุณ 

3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

4. คณะกรรมการตัดสิน  

 ผูทรงคุณวุฒิจากเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย 10 ทาน จาก  

 1. รองศาสตราจารย ดร.ชลิดา อูตะเภา   รองอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 2. อาจารยฉลอง แขวงอินทร    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสิ่งแวดลอมและกายภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรภัทร อิงครโรจนฤทธิ์  ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 5. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวรพล อรามรัศมีกุล  ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 6. รองศาสตราจารยดร.ยศพงษ ลออนวล  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาความยั่งยืน 

mailto:sunthailand2020@mail.kmutt.ac.th
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

    7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

          ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

 

 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กูสกานา กูบาฮา  คณบดีคณะพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

  9. รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน   รองคณบดีฝายสารนิเทศและกิจการนักศึกษา    

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัทธ พงษเกียรติกุล  หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

5. รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ศูนยการจัดการดานพลังงานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย EESH)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เลขท่ี 126  ถนนประชาอุทิศ 

แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร  10140  

เบอรติดตอ  02-470 8293-4   

อีเมลติดตอ sunthailand2020@mail.kmutt.ac.th   
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